
Uniwersalny wzmacniacz do instrumentów klawiszowych oraz elektroakustycznych 
MAGG-250 wyposa¿ony jest w cztery niezale¿ne kana³y wejœciowe, w tym kana³y 1i2 poszerzone s¹ o 
dwa niezale¿ne wejœcia XLR z funkcj¹ Phantom +48V, kana³ g³ówny Master Channel oraz Modu³ 
Efektowy z 16 programami podlegaj¹cymi edycji bez mo¿liwoœci trwa³ego jej zapisywania.

CHANNEL-1 i CHANNEL-2 s¹ kana³ami stereofonicznymi przeznaczonymi do wspó³pracy z 
instrumentami klawiszowymi i strunowymi oraz wszystkimi rodzajami odtwarzaczy dŸwiêku jak CD, 
MD, Magnetofon, Samrtfon, Laptop itp. Do ka¿dego z tych kana³ów przyporz¹dkowane jest wejœcie 
mikrofonowe typu XLR, wyposa¿one w zasilanie +48V Phantom. Za³¹czane zasilania realizowane 
jest za pomoc¹ przycisku znajduj¹cego siê w kanale Master. Pozosta³e funkcje kana³ów to: pokrêt³o 
regulacji g³oœnoœci VOL, p³ynna regulacja efektu ECHO, podwójna korekcja barwy BASS/TREBLE, 
przycisk PRE/POST To Line Out  dedykuj¹cy sygna³ sprzed lub po korekcji barwy do wyjœcia LINE 
OUT. 

CHANNEL-3 i CHANNEL-4 to dwa identyczne kana³y stereo wyposa¿one w regulacjê 
g³oœnoœci VOL, podwójn¹ korekcjê barwy BASS/TREBLE oraz p³ynnie regulowany poziom toru 
pomocniczego ECHO. Wzbogaceniem funkcjonalnoœci kana³ów jest funkcja ON/OFF, która dedykuje 
sygna³ do wyjœæ liniowych LINE OUT. Zielona lampka Led informuje o tym, czy kana³ 
przyporz¹dkowany zosta³ do wyjœæ LINE OUT i jest w nich s³yszalny. Lampka œwieci- kana³ s³yszalny 
jest we wzmacniaczu i linii/ Lampka nie œwieci- kana³ s³yszalny tylko we wzmacniaczu.

MASTER CHANNEL. Wyposa¿ony jest w g³ówne pokrêt³o VOLUME, które s³u¿y do regulacji 
g³oœnoœci ca³ego urz¹dzenia. Informacjê o pe³nym wysterowaniu stopni koñcowych dostarczaj¹ dwie 
lampki koloru czerwonego z napisem CLIP. Po³o¿enie g³ównego pokrêt³a VOLUME nie wp³ywa na 
poziom sygna³u wyjœciowego w LINE OUT. Sygna³ z wyjœæ LINE OUT jest sygna³em symetrycznym 
wysy³anym po lub przed korekcj¹ barwy, w zale¿noœci od po³o¿enia przycisków funkcyjnych w 
poszczególnych kana³ach wejœciowych. Gniazdo RIGHT wyposa¿one jest w funkcjê MONO, która 
zsumowuje sygna³ stereo z obu kana³ów. Praktyczna strona takiego rozwi¹zania jest taka, ¿e na 
samym wzmacniaczu s³yszymy d¿wiêk w systemie stereo, a sygna³ na g³ówn¹ konsoletê podajemy 
zmonofonizowany.

PARAMETRY  KOMBA;
G³oœniki B&C- 2 x 10 cali/200W/8Ohm neodymowy  + 2 x tweeter neodymowy
Moc wzmacniaczy- 2 x 200W/4Ohm/ stopnie analogowe klasa AB/ Konstrukcja Mos-Fet
Wymiary zewnêtrzne: szer x wys x g³êb- 590 x410 x 300 (mm)
Waga- 20kg

5. MODU£ EFEKTÓW (Efect Module) dysponuje 16-gotowymi programami efektowymi 
g³ównie o charakterze pog³osów (reverb), ale mo¿na znaleŸæ tak¿e delay-e, chorusy, flangery oraz 
rotary speaker.
- Aktualny numer programu wyœwietlany jest na dwusegmentowym wyœwietlaczu typu Led.
- Zmiany programów dokonuje siê za pomoc¹ przycisków DN(w dó³) i UP(w górê).
- Fabryczne parametry mo¿na modyfikowaæ w sposób nietrwa³y za pomoc¹ ga³ki EDIT.
- Zmiany dokonuje siê na s³uch na zasadzie, krêcê ga³k¹ i s³ucham co zmieni³em. UWAGA- czasami 
konieczne jest pokrêcenie ga³k¹ EDIT celem aktywowania programu inaczej mamy wra¿enie, ¿e dana 
komórka programu jest pusta!
- Po od³¹czeniu wzmacniacza od zasilania, modu³ pamiêta ostatnio zapisany program wraz ze 
zmianami w edycji tego  programu.
- Utrwalanie w pamiêci procesora danego programu nastêpuje po 15 sekundach od jego wyboru i 
sygnalizowanie jest 3-krotnym mrugniêciem wyœwietlacza. Od tego momentu wzmacniacz trwale 
zapamiêtuje dany program. Dany numer programu trwale zostaje zapamiêtany i bêdzie 
obowi¹zuj¹cym po ponownym uruchomieniu wzmacniacza.
  Gniazdo Jack F.SW s³u¿y do wpinania no¿nego peda³u umo¿liwiaj¹cego zatrzymywanie dzia³ania 
efektu MUTE oraz sekwencyjn¹ (1-2-3...16-1-2 itd.) zmianê programów. Peda³ wystêpujê jako opcja 
dodatkowa. 
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